
SolCarport Stål S2 / S4
2  eller 4 platser, tilläggsmoduler om 2 eller 4 platser 

SolCarport Stål är en rubust och vattentät kostruktion som är lätt att 
montera. Carporten kommer med alla delar inkluderade, utom fun-
dament. Då den klarar en snölast på 5400 Pa och vindlast på 2400 Pa 
kan den installeras var som helst i Sverige. 

Konstruktionen är gjord av zinkgalvaniserad stål. Panelerna har glas 
på båda sidorna vilket gör de väldigt tåliga. De har också ett ljusin-
släpp på 10% vilket gör carporten ljus, samtidigt som den skyddar 
bilen från solljus. Panelera har dessutom solceller på båda sidor 
vilket innebär att men får upp till 20% extra effekt från reflektionsljus 
underifrån.

SolCarporten S2 har plats för 2 parkeringsplatser och går att utöka 
med S2U till så många parkeringsplatser man vill.

Konstruktionen är tillverkad i Tyskland och har en garanti på 12 år. 
Panelerna är tillverkade i Litauen och har en produktgaranti på 30 år.

SolCarport S2U / 810305

SolCarport S4U / 810306

SolCarport S2 / 810303

SolCarport S4 / 810304

BENÄMNING / ARTIKELNUMMER

BENÄMNING / ARTIKELNUMMER

Typ av panel

Antal paneler

Max effekt

Dimensioner (BxDxH1xH2), m

Antal stödben - ramverk

Antal parkeringsplatser

Utbyggbar

Tillval

Typ av panel

Antal paneler

Max effekt

Dimensioner (BxDxH1xH2), m

Antal stödben - ramverk

Antal parkeringsplatser

Utbyggbar

Tillval

2

2

15 (5x3)

5,25 kWp

5,41 x 5,37 x 2,40 x 1,93

2

Ja

30 (5x6)

10,50 kWp

5,41 x 10,72 x 2,40 x 1,93

2

Ja

4

4

SoliTek Solid Bifacial 350Wp 

SoliTek Solid Bifacial 350Wp 
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LED-belysning, energilagring, laddstationer

LED-belysning, energilagring, laddstationer
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S2 + 2 x S2U S4 + 2 x S4U


